AUBG & Friends Fundraising
Golf Tournament
10.10.2020

Благотворителният турнир се организира от Американски университет България
с подкрепата на Пирин Голф и Кънтри Клуб.
Целта на събитието е да се осигурят стипендии за будни и талантливи студенти на АУБ.
The charity golf tournament is organized by American University Bulgaria
with the support of Pirin Golf & Country Club.
The event’s aim is to
provide scholarships in support of bright and talented AUBG students.

С подкрепата на / With the special support of:

За информация / For information: golftournament@aubg.edu or marketing@piringolf.bg
За настаняване / Accommodation: + 359 747 98 200 or office@piringolfhotel.com

Програма:

Program:

Събота, 10-ти октомври

Saturday, Оctober 10th

08:30ч. Регистрация на участниците
Зона за регистрация ще бъде обособена пред Про шопа на
Пирин Голф и Кънтри Клуб. Всеки участник следва да се
регистрира и заплати своята турнирна такса при екипа на
АУБ. Може да се регистрирате и предварително онлайн.

08:30 Registration for the participants
A registration zone will be set up in front of Pirin Golf &
Country Club's Pro shop. Each participant should register
and pay a tournament fee with the team of AUBG
You can also register in advance online:

Предлага се и лека закуска, за пълноценен старт на
деня и голф играта.

Light breakfast will also be provided for you to hit the field
in full power.

10:00ч - 10:15ч Приветствие
- Дейвид Рийс Еванс, Президент на АУБ.
10:15ч - Едновременен старт
11:00ч - 14:00ч - Сандвичи на Стартова къщичка (между 9-та и
10-та дупка).
16:15ч Край на турнира
Участниците приключват игра и предават резултатите си
на терасата пред Про шоп.
17:00ч - Коктейл в Клубната къща
Заключителна реч за турнира.
Награждаване на победителите.

10:00 - 10:15 Welcome Speeches
- David R. Evans, AUBG President.
10:15 a.m. Shotgun Start
11:00 - 14:00 - Sandwiches at the Start house between holes
9 & 10.
4:15 p.m. End of Tournament
Each participant finishes the game & gives in the score at
the ProShop.
5:00 p.m. Cocktail at the Club House
Golf Tournament Closing Speech.
Prize Giving Ceremony.

Индивидуален Стейбълфорд, 2 дивизии

Individual Stableford, 2 divisions

Всички хендикапи над 28, се приравняват към 28.
Официалният хендикап за всички участници е ¾ от игралния
им хендикап.Дивизиите ще бъдат определени според броя
участници в турнира.

All handicaps higher than 28 will be calculated at 28.
The players will compete with ¾ of their playing handicap
Handicap classes will be determined by the final participants
count. The divisions will be determined by the exact handicap.

Формат:

Възможности за спонсорство:
По време на цялата голф игра ще са на разположение ВИП
колички, пълни с лакомства и напитки,които ще могат да
бъдат закупени, за да са в тонус през цялата игра и за да
не отстъпват на конкуренцията играчите!

Format:

Sponsorship Opportunities:

Ще имате възможност за закупуване на мълиган,
който позволява повтаряне на неуспешен удар.

Тo ensure you make the most of your golfing day, we have
prepared VIP Treat carts -- all packed with goodie bags of
delights and beverages available for you to purchase on the
day. Get ahead of the other players – boost your energy and
skyrocket your scores!
Boosting your motivation is our priority -- we give you the
opportunity to obtain Mulligans and redo bad strokes.

Не играете голф ?

Bringing a non golfer along?

11:00ч - 12:00ч - безплатно ‘Putting Green’ състезание за
начинаещи
13:00ч - 15:30ч - Ако сте довели със себе си придружител,
който не играе голф, АУБ организира поход до местността
„Погледец“.Това е мястото, от което се разкриват найпрекраснитегледки към Разложката котловина.(степен на
трудност -лесен).

11:00 - 12:00 - free of charge Putting Green contest for
beginners
13:00ч - 15:30 - Bringing a non-golfer along? AUBG has
organized a picturesque mountain walk/mild hike to the
“Pogledec” locality and Putting Green contest for your
companions to enjoy and experience an unforgettable day.

За информация / For information: golftournament@aubg.edu or marketing@piringolf.bg
За настаняване / Accommodation: + 359 747 98 200 or office@piringolfhotel.com

Taкса участие / Entry fee

Индивидуален пакет - $99
Начинаещи - $90
Членове на клуба - $80

Individual Player - $99
Beginner - $90
Pirin Golf & Country/AUBG Golf Club Member - $80

Максимум 5 човека
Публичност чрез електронни и печатни медии:
• уебсайт на АУБ - лого в календара на АУБ и
страница на събитието;
• статия след събитието;
• поканa за събитиeто и социални медии;
• билборд/и;
• при комуникация с медии;
• на банери, поставени на мястото на събитието
• в съобщения преди и след събитието
• лого на табло за награждаване
• брандиран винил на голф игрището (400см х 148 см)
• брандиране на 2 пин флага

Up to 5 players - $2,500
Publicity through electronic and print media.
(Name of Company's) support will be visible on:
• On AUBG’s website - logo on the AUBG calendar
and the landing page of the event
• In post-event articles
• In the event invitations and social media announcements
• On the event billboard(s)
• In communication to media
• On banners placed at the event venue
• In announcements before, during and after the event
• On the award ceremony wall (via logo)
• On one branded vinyls on the Golf Course (400 cm x 148 cm)
• On branding for two hole signs

Максимум 10 човека
Създаване на Наименувана стипендия:
• Вашата фирма определя критериите за стипендии и
определя името на стипендията (по желание)
• В съответствие с политиките на АУБ
Публичност чрез електронни и печатни медии:
• уебсайт на АУБ - лого в календара на АУБ и
страница на събитието;
• статия след събитието;
• поканa за събитиeто и социални медии;
• билборд/и;
• при комуникация с медии
• на банери, поставени на мястото на събитието
• в съобщения преди и след събитието
• лого на табло за награждаване
• флаг пред Клуб Каус в Пирин Голф & Kънтри Клуб
• два брандирани винила на голф игрището (400см х 148 см)
• брандиране на 3 пин флага
• екслузивно брандиране на 2 голф колички (1 година)

Up to 10 players
Establishment of Named Scholarship:
• Your company sets the scholarship criteria and determines
the name of the scholarship (optional)
• In compliance with AUBG’s named scholarships policy
Publicity through electronic and print media.
(Name of Company's) support will be visible on:
• On AUBG’s website - logo on the AUBG calendar and
the landing page of the event
• In post-event articles
• In the event invitations and social media announcements
• On the event billboard(s)
• In communication to media
• On banners placed at the event venue
• In announcements before, during and after the event
• On the award ceremony wall (via logo)
• On a branded flag in front of the Pirin Golf Club House
• On two branded vinyls on the Golf Course (400 cm x 148 cm)
• On branding for three hole signs
• Via exclusive branding of two golf carts (for a year)

Без ограничения на играчите
Unlimited (beginners included)
Създаване на Наименувана стипендия:
Establishment of Named Scholarship:
• Вашата фирма определя критериите за стипендии и определя • Your company sets the scholarship criteria and determines
името на стипендията (по желание)
the name of the scholarship (optional)
• В съответствие с политиките на АУБ;
• In compliance with AUBG’s named scholarships policy:
Публичност чрез електронни и печатни медии:
Publicity - your company will appear as a General supporter:
• уебсайт на АУБ - лого в календара на АУБ и
• On AUBG’s website - logo on the AUBG calendar and the
страница на събитието:
landing page of the event
• статия след събитието
• In post-event articles
• поканa за събитиeто и социални медии
• In the event invitations and social media announcements
• билборд/и
• On the event billboard(s)
• при комуникация с медии
• In communication to media
• на банери, поставени на мястото на събитието
• On banners placed at the event venue
• в съобщения преди и след събитието
• In announcements before, during and after the event
• лого на табло за награждаване
• On the award ceremony wall (via logo)
• табло на спонсори в Клуб Хаус
• On the sponsors board (via logo)
• флаг пред Клуб Каус в Пирин Голф & Kънтри Клуб
• On a branded flag in front of the Pirin Golf Club House
• три брандирани винила на голф игрището (400см х 148 см) • On three branded vinyls on the Golf Course
• брандиране на 5 пин флага
(400 cm x 148 cm)
• екслузивно брандиране на 3 голф колички (1 година)
• On branding for five hole signs
• брандирани голф топки
• Via exclusive branding of three golf carts (for a year)
Възползвайте се от услугите на Кариерния център на АУБ:
• On branded golf balls
• годишно изложение за кариерно развитие,има за цел да
Access to the AUBG Career Center services:
улесни усилията за набиране на персонал чрез свързване на • The Annual Job & Internship Fair aims to facilitate
работодатели с студенти от АУБ, както и завършили такива
companies’ recruitment efforts by connecting
• фирмени презентации през учебната година за
employers with AUBG students and alumni on campus
популяризиране на бизнеса ви, представяне на информация • Company presentations throughout the academic year will
за стажове и / или възможности за кариера, привличане и
promote your business, present information
предварително селектиране на заинтересованите кандидати on internship and/or career opportunities, attract and
или увеличаване на вашето присъствие на територията на
pre-select interested candidates, or increase
университета
your presence on campus
• АУБ може да улесни и ускори усилията ви за
• AUBG can facilitate and accelerate your recruiting efforts,
набиране на персонал, чрез предоставяне на свободните ви
by making vacancy positions available to
позиции на нашите студенти и възпитаници чрез електронната the AUBG students and alumni through our electronic job
ни система за обяви за работа
posting services
• през учебната година организираме специфични
• Throughout the academic year we organize career specific
лекции и семинари за кариерно развитие за възпитаници на lectures and seminars that include alumni
АУБ и представители на различни организации и социални
and representatives from a variety of organizations and
сфери, осигурявайки на нашите говорители прекрасна
backgrounds providing our speakers with an
възможност за среща с потенциални кандидати.
excellent means of meeting potential candidates.

С подкрепата на / With the special support of:

За информация / For information: golftournament@aubg.edu or marketing@piringolf.bg
За настаняване / Accommodation: + 359 747 98 200 or office@piringolfhotel.com

